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gemeente Steenbergen

Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Steenbergen

Steenbergen; 21 september 2021

Aan de raad,

1. Inleiding
Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet, vermoedelijk per 1 juli 2022, het aflopen van 
de dienstverleningsovereenkomst met Omgevingsadvies BV per 1 januari 2022 en het aflopen van 
de benoemingsperiode van de leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) per 1 januari 
2022, dienen er een aantal nieuwe besluiten genomen te worden door zowel het college als de raad. 
Met dit voorstel wordt de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 
Steenbergen'ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

2. Achtergrond
Op 1 juli 2022 treedt volgens de huidige planning de Omgevingswet in werking. Met de wet wordt 
een 26-tal sectorale wetten geheel of gedeeltelijk geïntegreerd tot één wet waarin vrijwel alle regels 
zijn ondergebracht die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

Voor inwerkingtreding van deze wet moet een aantal keuzes worden gemaakt en besluiten worden 
genomen. Eén hiervan is het verplicht instellen van een gemeentelijke adviescommissie voor 
Rijksmonumenten. De gemeenteraad heeft daarbij de mogelijkheid om te kiezen voor een bredere 
(niet verplichte) instelling van een adviescommissie die ook adviseert over de redelijke eisen van 
welstand en gemeentelijk erfgoed. Deze commissie adviseert dan integraal over de 
omgevingskwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Voor het instellen van deze adviescommissie stellen wij voor aan te sluiten bij de door de VNG 
opgestelde modelverordening, die in samenwerking met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tot stand is gekomen.

Wettelijke verplichting
Voor alle gemeenten met gebouwde of aangelegde rijksmonumenten1 is het verplicht een 
adviescommissie omgevingskwaliteit in te stellen voor de advisering over 'aanvragen om een 
omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit, met betrekking tot een monument'. Het is 
in ieder geval noodzakelijk dat de adviescommissie adviseert over gemeentelijke monumenten en de 
dubbelbestemming cultuurhistorie. Het instellen van deze commissie wordt genoemd op de lijst met

1 Voorbeelden van aangelegde rijksmonumenten zijn aangelegde tuinen, parken en begraafplaatsen.
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de minimale eisen, waaraan gemeenten moeten voldoen voor inwerkingtreding van de 
Omgevingswet, van de VNG. Eén van de 4 criteria is namelijk dat het bevoegd gezag (en/of haar 
uitvoeringsorganisatie) in staat is om aanvragen voor omgevingsvergunningen te beoordelen volgens 
de eisen van de Omgevingswet.

Overgangsrecht
De huidige adviescommissies of adviseurs voor cultureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit vallen niet 
onder het overgangsrecht van de Omgevingswet; de taken en bevoegdheden van de huidige 
welstandscommissies en monumentencommissies vervallen van rechtswege. De bepalingen over de 
adviescommissies uit de Erfgoedwet, de erfgoedverordening en de bouwverordening kunnen niet 
zonder meer worden omgezet. De grondslag van de commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK) op grond 
van de Woningwet, zoals bijna elke gemeente die nu heeft, komt te vervallen voor nieuwe aanvragen. 
Daarmee vervalt de bevoegdheid van de commissie, als de raad geen adviescommissie 
omgevingskwaliteit instelt op grond van de Omgevingswet. De commissie moet dus voor 
inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ingesteld.

3. Overwegingen
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft een aantal criteria vastgesteld waaraan 
overheden bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet minimaal moeten voldoen. Eén van de 
criteria is dat het bevoegd gezag (en/of haar uitvoeringsorganisatie) in staat is om aanvragen voor 
omgevingsvergunningen te beoordelen volgens de eisen van de Omgevingswet. Dit leidt tot een 
actiepunt dat opgenomen is in de lijst van minimale acties van de VNG: het instellen van de 
adviescommissie omgevingskwaliteit.

De huidige werkwijze
Sinds juli 2015 kent de gemeente Steenbergen een CRK. De huidige CRK adviseert het college 
gevraagd en ongevraagd over de cultuurhistorische kwaliteit van de leefomgeving. Dit houdt onder 
andere in dat wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een monument, de CRK 
zich hier eerst over buigt en het college adviseert over de gevolgen van het plan voor de 
monumentale waarden van het pand. De CRK biedt specialistische kennis op cultuurhistorisch vlak, 
waarop het college van B&W voor advies kan terugvallen.

De adviescommissie omgevingskwaliteit
De adviescommissie omgevingskwaliteit heeft in ieder geval tot taak te adviseren over de aanvragen 
voor een 'omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een 
monument'. Voor gemeenten met deze 'gebouwde of aangelegde' rijksmonumenten is het instellen 
van een adviescommissie omgevingskwaliteit een wettelijke plicht die bij het inwerkingtreden van de 
Omgevingswet op orde moet zijn. De gemeenteraad moet daar nog vóór het inwerkingtreden van 
de Omgevingswet een besluit over nemen.

De belangrijkste aandachtspunten ten opzichte van de huidige situatie zijn:

1. De verplichte adviescommissie omgevingskwaliteit kan een bredere adviesrol toegewezen krijgen 
door de gemeenteraad. In het geval van de gemeenteraad, moet deze rol worden omschreven in 
het omgevingsplan. Ook het college kan de nieuwe adviescommissie omgevingskwaliteit om 
advies vragen.

2. Bij een complexere wijziging van het rijksmonument heeft de minister van OC&W (uitgevoerd 
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) het recht van advies of instemming. Het 
instemmingsrecht geldt voor archeologische monumenten (zie artikel 4.32 Omgevingsbesluit). 
Voor het ingrijpend wijzigen of slopen van een rijksmonument geldt een adviesrecht van de
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Minister van OC&W. Indien er sprake is van instemmingsrecht wordt de reguliere termijn 
verlengd van acht naar twaalf weken (zie artikel 16.64, eerste lid Ow).

3. Op grond van het overgangsrecht blijft de nota uiterlijk van bouwwerken gelden als een
beleidsregel op grond van het omgevingsplan, voor de ruimtelijke bouwactiviteit (zie artikel 4.114 
Invoeringswet Omgevingswet).

De huidige opdracht en invulling van de CRK voldoen niet aan de vereisten van de Omgevingswet, 
bijvoorbeeld daar waar het gaat om verwijzingen naar wetgeving, regels of beleid. Ook de grondslag 
voor het welstandstoezicht, zoals nu opgenomen in de Woningwet komt te vervallen met 
inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De nieuwe (Omgevingswet-proof) verordening en reglementen zijn tot stand gekomen op basis van:

1. De modelverordening van de VNG: In september 2020 heeft de VNG met de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een modelverordening gemeentelijk 
adviesstelsel uitgebracht, met daarbij een ledenbrief met aandachtspunten voor de 
implementatie.

2. De handreiking van de VNG: In de handreiking van de VNG wordt een vijfstappenplan gegeven 
om het huidige adviesstelsel voor zover mogelijk te continueren onder de Omgevingswet en 
daarbij te voldoen aan de wettelijke plicht tot instelling van de gemeentelijke adviescommissie.

3. Een aantal voorbeelden van gemeenten die eerder dezelfde opgave hebben opgepakt, 
waaronder de gemeente Den Helder, die vorig jaar als één van de eerste gemeenten in 
Nederland de adviescommissie omgevingskwaliteit heeft ingesteld.

Nieuwe leden CRK
De termijnen van de huidige commissieleden lopen af per 1 januari 2022. Voor die datum dient het 
college de nieuwe commissieleden te benoemen. Omdat deze bevoegdheid in de huidige 
verordening aan het college is opgedragen, is dit ook als zodanig in de nieuwe verordening 
opgenomen, zodat het college de nieuwe leden voor zowel de CRK als de adviescommissie 
omgevingskwaliteit kan benoemen. Hierdoor is een soepele overgang en continuïteit in de 
advisering en werkwijze mogelijk.

4. Middelen
Een adviescommissie omgevingskwaliteit wordt voor Steenbergen verplicht (rijksmonumenten). De 
bekostiging van de commissieleden verloopt via vergoedingen en facturatie conform de 
overeenkomst met Omgevingsadvies bv. Dekking vindt plaats uit de kostenplaatsen Bouwleges 
(leges toetsing welstandscriteria) en Wabo Bouwvergunningen (advieskosten).

5. Risico's
De bevoegdheid van de commissie vervalt als de raad geen adviescommissie omgevingskwaliteit 
instelt op grond van de Omgevingswet. De commissie moet dus voor inwerkingtreding van de 
Omgevingswet zijn ingesteld, alsmede de verordening op basis waarvan de commissie wordt 
ingesteld.

6. Communicatie/Aanpak
De nieuwe werkwijze wordt voor inwerkingtreding van de Omgevingswet breed bekend gemaakt via 
diverse kanalen van de gemeente. Speciale aandacht zal uitgaan naar de initiatiefnemers die ten 
tijde van de inwerkingtreding van de nieuwe werkwijze een initiatief hebben lopen bij de commissie. 
Zij zullen geïnformeerd worden over het vervolg wat betreft de advisering op hun (vergunnings-) 
aanvraag.
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7. Voorstel
1. de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Steenbergen per 
inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet vast te stellen, onder intrekking van de Verordening 
regelende de samenstelling en taak van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Steenbergen 
2015. De toelichting op deze verordening treft uw raad aan in bijgevoegd document met nummer 
2130299';
2. de artikelen 1,3,5, 12,15, 17, 19 met betrekking tot de commissie in de Erfgoedverordening 
gemeente Steenbergen 2015 per inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet te laten vervallen;
3. hoofdstuk 9 (en bijlage 9) van de Bouwverordening per inwerkingtredingsdatum van de 
Omgevingswet te laten vervallen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van 
de secretaris, de loco-b ;emeester,

J.P. de jprígh, RA W.Á.M^aartmans
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